
 

USNESENÍ 
 
z 8. zasedání Zastupitelstva m�sta Olomouce, konaného dne 19. 12. 2007 
 
Poznámka:  
- zve�ejn�na je upravená verze Usnesení z d�vodu dodržení p�im��enosti rozsahu 
zve�ej�ovaných osobních údaj� podle zákona �. 101/2000 Sb., o ochran� osobních údaj� 
v platném zn�ní; 
-    do úplné verze Usnesení mohou ob�ané m�sta Olomouce v p�ípad� pot�eby  
nahlédnout na organiza�ním odd�lení (1. patro radnice, dve�e �. 12)  

 

1 Kontrola usnesení ZMO 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
informace o pln�ní usnesení ZMO dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
2. prodlužuje 
termíny pln�ní usnesení ZMO dle p�edložené d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 2.; hlasování �. 4 
 
 
2 Rozpo�tové zm�ny roku 2007 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu, týkající se rozpo�tových zm�n roku 2007 - �ást A a 
�ást B, v�. dodatku �. 1 
 
2. schvaluje 
rozpo�tové zm�ny roku 2007 dle p�edložené d�vodové zprávy - �ást B, v�. dodatku 
�. 1 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 3.; hlasování �. 5 
 
 
3 Návrh rozpo�tu statutárního m�sta Olomouce na rok 2008 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu v�etn� všech p�íloh 
 
2. schvaluje 
a) obnovení krátkodobého úv�ru ve výši 30 mil. K� v roce 2008, se splatností 1 rok,   
u Komer�ní banky, a. s. 
b) návrh rozpo�tu statutárního m�sta Olomouce na rok 2008 dle d�vodové zprávy 
v�etn� všech p�íloh 
c) závazné ukazatele roku 2008 dle p�edložené d�vodové zprávy 
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d) p�enesení pravomoci Zastupitelstva m�sta Olomouce na Radu m�sta Olomouce 
schvalovat rozpo�tové zm�ny roku 2008 ve smyslu závazných ukazatel� 
 
3. ukládá 
Rad� m�sta Olomouce informovat Zastupitelstvo m�sta Olomouce o provedených 
rozpo�tových zm�nách roku 2008 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
 
P�edložil: Martinák Ji�í, nám�stek primátora 

Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 4.; hlasování �. 6 
 
 
4 Majetkoprávní záležitosti + dodatek �. 1 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. schvaluje 
1. darování pozemk� parc. �. 31/7 o vým��e 45 m2, parc. �. 31/47 o vým��e 974 m2, 
parc. �. 117/2 o vým��e 338 m2, parc. �. 117/7 o vým��e 409 m2 a parc. �. 147/2       
o vým��e 17 m2, vše ost. pl. v k.ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc z vlastnictví �R 
- Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové 
zprávy bod 7. 
 
2. odprodej pozemku parc. �. 37/1 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 23 m2 v k. ú. Svatý 
Kope�ek, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 41 940,- K� dle d�vodové zprávy bod 8. 
 
3. odprodej pozemku parc. �. st. 2211 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 30 m2 v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši  29 390,-
K� dle d�vodové zprávy bod 9. 
 
4. odprodej pozemku parc. �. 442/3 ost. pl. o vým��e 59 m2 a �ásti pozemku parc. �. 
496/2 ost. pl. o vým��e 76 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc spole�nosti LANEX 
Olomouc s. r. o. za kupní cenu ve výši  168 790,-K� dle d�vodové zprávy bod 10. 
 
5. odprodej pozemku parc. �. 824  ost. pl. o vým��e 252 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 153 000,- 
K� dle d�vodové zprávy bod 11. 
 
6. výb�r nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. �. 653 zahrada o vým��e 
499 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy 
minimální výše kupní ceny �iní 800,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod 12. 
 
7. výb�r nájemce a budoucího kupujícího �ásti pozemku �. 96/1 orná p�da o vým��e 
571 m2 (�ást A)  v k. ú. Nové Sady, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem 
xxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní        
1 000,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod 13. 
 
8. výb�r nájemce a budoucího kupujícího �ásti pozemku �. 96/1 orná p�da o vým��e 
571 m2 (�ást B) v k. ú. Nové Sady, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxx, panem 
xxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx a panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši 
kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 1 000,- K�/m2 dle d�vodové zprávy 
bod 13. 
 
9. výb�r nájemce a budoucího kupujícího �ásti pozemku �. 96/1 orná p�da o vým��e 
411 m2 a pozemku parc. �. 96/4 orná p�da o vým��e 160 m2 (�ást C), vše v k. ú. 
Nové Sady, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx a panem 
xxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše 
kupní ceny �iní 1 000,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod 13. 
 
10. výb�r nájemce a budoucího kupujícího pozemk� parc. �. 137 orná p�da               
o vým��e 1 355 m2 a parc. �. 726 zahrada o vým��e 204 m2 vše v k. ú. Nové Sady   
u Olomouce, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx     
a panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy 
minimální výše kupní ceny �iní 1 100,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod 14. 
 
11. výb�r nájemce a budoucího kupujícího pozemk� parc. �. 104/1 zast. pl. a nádvo�í 
o vým��e 238 m2, parc. �. 104/2  zast. pl. a nádvo�í o vým��e 97 m2, parc. �. 104/3 
zast. pl. a nádvo�í o vým��e 46 m2 vše v k. �. �ernovír, obec Olomouc mezi manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 
800,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod 15. 
 
12. odprodej �ásti pozemku parc. �. 1843/86 orná p�da o vým��e 262 m2 (dle GP 
parc. �. 1843/186) v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 41 100,- K� dle d�vodové zprávy bod 16. 
 
13. výb�r nájemce a budoucího kupujícího �ástí pozemk� parc. �. 365 zahrada          
o vým��e 600 m2 a parc. �. 364/1 ostatní plocha o vým��e 250 m2 vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 
800,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod 17. 
 
14. výb�r nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. �. 648/3 zahrada o vým��e 
884 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní 
xxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše 
kupní ceny �iní 1 100,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod 18. 
 
15. odprodej pozemku parc. �. 28/2 orná p�da o vým��e 545 m2 v k. ú. Pavlovi�ky, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 370,- K�/m2, tj.        
201 650,- K� dle d�vodové zprávy bod 23.  
 
16. odprodej �ásti pozemku parc. �. 647 zahrada o vým��e 54 m2 v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 43 200,- K� + náklady 2 000,- K� dle d�vodové zprávy bod 24.  
 
17. odprodej pozemku parc. �. 1142 zahrada o vým��e 46 m2 v k. ú. �ep�ín, obec 
Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 29 400, - K� 
dle d�vodové zprávy bod 25. 
 
18. výb�r nájemce a budoucího kupujícího pozemk� parc. �. 1045/29 zahrada            
o vým��e 202 m2, parc. �. 18/5 zahrada o vým��e 71 m2 a parc. �. st. 40/2 zast. pl.   
a nádvo�í o vým��e 137 m2, vše v k. ú. �ernovír, obec Olomouc mezi  manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx a 
manželi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy 
minimální výše kupní ceny �iní 950,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod 26. 
 
19. odprodej �ásti pozemku parc. �. 945/3 orná p�da o vým��e 45 m2 v k. ú. �ep�ín, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 67 402,-
K� dle d�vodové zprávy bod 27. 
 
20. odprodej �ásti pozemku parc. �. 303 ost. pl. o vým��e 29 m2 v k. ú. Olomouc - 
m�sto, obec Olomouc spole�nosti CERTAS CZ, spol. s r. o. za kupní cenu ve výši   
50 476,-K� dle d�vodové zprávy bod 28. 
 
21. odprodej pozemk� parc. �. st. 447/1 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 13 m2,  parc. �. 
1106/83 zahrada o vým��e 142 m2 a parc. �. 1106/82 zahrada o vým��e 729 m2, vše 
v k. ú. �ernovír, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 268 200,- K� dle d�vodové zprávy bod 29. 
 
22. odprodej pozemku parc. �. 629/35 zahrada o vým��e 60 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši     
55 800,- K� dle d�vodové zprávy bod 30. 
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23. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 604 ostatní 
plocha o vým��e 437 m2 v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve výši 1 650,- K�/m2 + náklady ve výši 2 856,- K� 
dle d�vodové zprávy bod 31.  
 
24. výb�r nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. �. 778 zahrada o vým��e 
599 m2 a pozemku parc �. 774/2 orná p�da o vým��e 322 m2 v k. ú. Holice                
u Olomouce, obec Olomouc mezi paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely 
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, sle�nou xxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a manžely xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální výše 
kupní ceny �iní 590,- K�/m2 dle d�vodové zprávy bod 33. 
 
25. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 451/33 ost. 
pl. o vým��e 10 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc se Stavebním  bytovým družstvem 
Olomouc p�i kupní cen� ve výši  900,- K�/m2, + náklady ve výši 2 856,- K� dle 
d�vodové zprávy bod 35. 
 
26. odprodej �ásti pozemku parc. �. 913/8 ost. pl. o vým��e 362 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
419 920,- K� + náklady ve výši 4 808,- K� dle d�vodové zprávy bod 36. 
 
27. odprodej �ásti pozemku parc. �.  913/8 ost. pl. o vým��e 750 m2 v k. ú. Nová 
Ulice, obec Olomouc spole�nosti DENEINVEST s. r. o. za kupní cenu 870 000,- K� + 
náklady ve výši 4 808,- K� dle d�vodové zprávy bod 36. 
 
28. odprodej pozemku parc. �. 63/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 21 m2 v k. ú. 
Radíkov u Olomouce, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 12 600,- K� + náklady 1 700,- K� dle d�vodové zprávy bod 37. 
 
29. odprodej pozemku parc. �. 168 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 116 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 480,- 
K�/m2 + náklady ve výši 2 000,- K� dle d�vodové zprávy bod 38. 
 
30. odprodej pozemku parc. �. 629/32  zahrada o vým��e 60 m2 v k. ú. Chválkovice, 
obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
57.000,-  K� + náklady ve výši 2.000,- K� dle d�vodové zprávy bod 39. 
 
31. sm�nu pozemku parc. �. st. 906/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 743 m2 v k. ú. 
Povel, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce za �ásti pozemku 
parc. �. 235/27 orná p�da o vým��e 104 m2 (dle GP díl „a“) a 310 m2 (dle GP díl „b“) 
a �ást pozemku parc. �. 235/24 orná p�da o vým��e 329 m2 (dle GP parc. �. 235/28) 
v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví spole�nosti STAFOS spol. s r. o. dle 
d�vodové zprávy bod 40. 
 
32. odprodej �ásti pozemku parc. �. 536/1 ost. pl. o vým��e 74 m2 (dle GP parc. �. 
536/32 díl „b“) v k. ú. Povel, obec Olomouc spole�nosti  STAFOS spol. s r. o. za 
kupní cenu ve výši 74 000,- K� + náklady ve výši 2 000,- K� dle d�vodové zprávy bod 
40. 
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33. podmínky p�evodu objektu �p. 1175 ob�. vyb. s pozemkem parc. �. st. 1966 zast. 
pl. o vým��e 330 m2, objektu �p. 1176 ob�. vyb. s pozemkem parc. �. st. 1965 zast. 
pl. o vým��e 330 m2, objektu �p. 1161 ob�. vyb. s pozemkem parc. �. st. 1967 zast. 
pl. o vým��e 399 m2 a pozemk� parc. �. 346/1 ost. pl. o vým��e 5 307 m2 a parc. �. 
349/2 ost. pl. o vým��e 293 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc z vlastnictví 
�R - Ú�ad pro zastupování státu ve v�cech majetkových do vlastnictví statutárního 
m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy dle d�vodové zprávy bod 41. 
 
34. schválit rozší�ení p�edm�tu bezúplatného p�evodu objektu �p. 1175 ob�. vyb.       
s pozemkem parc. �. st. 1966 zast. pl. o vým��e 330 m2, objektu �p. 1176 ob�. vyb.   
s pozemkem parc. �. st. 1965 zast. pl. o vým��e 330 m2, objektu �p. 1161 ob�. vyb.  
s pozemkem parc. �. st. 1967 zast. pl. o vým��e 399 m2 a pozemk� parc. �. 346/1 
ost. pl. o vým��e 5 307 m2 a parc. �. 349/2 ost. pl. o vým��e 293 m2, vše v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc o jejich sou�ástí a p�íslušenství dle d�vodové zprávy       
z vlastnictví �R - Ú�ad pro zastupování státu ve v�cech majetkových do vlastnictví 
statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod 41. 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 913/8 ost. pl. o vým��e 
1 112 m2   v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc.  
 
2. spole�nosti  STAVBY A BARVY MORAVA, s. r. o. o odprodej pozemku parc. �. 
913/8 ost. pl. o vým��e 1 112 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc.  
 
3. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �.  1929/4 ost. pl.          
o vým��e 9 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 1. 
 
4. pana xxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku 
parc. �. 1940  ostatní plocha o vým��e 80 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc dle d�vodové zprávy bod 2. 
 
5. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti 
pozemku 127/2 ost. pl. o vým��e cca 35 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod 3. 
 
6. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku 127/2 ost. pl. o 
vým��e cca 65 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 4. 
 
7. pana xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. 239/1 o vým��e 330 m2 a 
parc. �. 240/2 o vým��e 62 m2, vše orná p�da v k. ú. Týne�ek, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod 5.  
 
8. spole�nosti ProMinent Dosiertechnik CS, spol. s r. o. o odprodej �ásti pozemku 
parc. �.  419/3 ost. pl. o vým��e 53 m2 v k. ú. Hej�ín, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod 6. 
 
9. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 653 zahrada o 
vým��e 499 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 12. 
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10. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. 96/1 orná p�da o 
vým��e       1 553 m2, parc. �. 96/4 orná p�da o vým��e 160 m2, vše v k. ú. Nové 
Sady, obec Olomouc za ú�elem výstavby bytového domu dle d�vodové zprávy bod 
13. 
 
11. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. 137 orná p�da 
o vým��e 1 355 m2 a parc. �. 726 zahrada o vým��e 204 m2, vše v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 14. 
 
12. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ástí pozemk� parc. �. 365 
zahrada o vým��e 600 m2 a parc. �. 364/1 ostatní plocha o vým��e 250 m2 vše v      
k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 17. 
 
13. žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 648/3 zahrada            
o vým��e 884 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc za ú�elem výsadby ovocných 
strom� a rozší�ení chovu v�elstev dle d�vodové zprávy bod 18. 
 
14. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 648/3 zahrada o 
vým��e 884 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 18. 
 
15. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 1013 
trvalý travní porost o vým��e 688 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod 19. 
 
16. �R – Ministerstva obrany na bezúplatné nabytí objektu k bydlení �p. 188 s 
pozemkem parc. �. st. 1964 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 755 m2 v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc z vlastnictví �R - Správa vojenského bytového fondu Praha do 
vlastnictví statutárního m�sta Olomouc s v�cným b�emenem provozování posádkové 
ubytovny statutárním m�stem Olomouc dle d�vodové zprávy bod 20. 
 
17. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o výkup pozemku parc. �. 7/1 ost. pl. o vým��e 17 
006 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc z vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxx 
do vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle d�vodové zprávy bod 21. 
 
18. spole�nosti Vert, a.s. o odprodej pozemk� parc. �. 862 o vým��e 2 111 m2, parc. 
�. 863 o vým��e 1 291 m2, parc. �. 864 o vým��e 839 m2 a parc. �. 865 o vým��e 
826 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 22. 
 
19. paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o revokaci �ásti usnesení ZMO ze dne 12. 10. 
2007, bod programu 4, bod 14 ve v�ci  výše kupní ceny za  �ást pozemku parc. �. 
377/76 orná p�da o vým��e 318 m2 v k. ú. Týne�ek, obec  Olomouc dle d�vodové 
zprávy bod 32.  
 
20. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o 
odprodej pozemku parc. �. parc. �. 778 zahrada o vým��e 599 m2 a pozemku parc �. 
774/2 orná p�da o vým��e 322 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle 
d�vodové zprávy bod 33. 
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21. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. parc. �. 778 zahrada              
o vým��e 599 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 
33. 
 
22. pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 70/1 zahrada 
o vým��e cca 125 m2 v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle d�vodové zprávy bod 34. 
 
3. revokuje 
1. usnesení ZMO ze dne 12. 10. 2007, bod programu 4, bod 35 ve v�ci schválení 
výb�ru nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. �. 778 zahrada o vým��e 599 
m2 a pozemku parc �. 774/2 orná p�da o vým��e 322 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc mezi paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx, sle�nou xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na 
výši kupní ceny, kdy minimální výše kupní ceny �iní 590,- K�/m2 dle d�vodové 
zprávy bod 33. 
 
2. usnesení ZMO ze dne 26. 2. 2007, bod programu 5, bod 56 ve v�ci darování �ásti 
pozemku parc. �. st. 902/1 zast. pl. o vým��e 2 m2 a �ásti pozemku parc. �. 235/24 
orná p�da o vým��e 2 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve vlastnictví spole�nosti 
STAFOS spol. s r. o. statutárnímu m�stu Olomouc dle d�vodové zprávy bod 40. 
 
4. schvaluje 
1. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 633/2 orná 
p�da o vým��e 405 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1 870,- K�/m2 dle dodatku �. 1 
d�vodové zprávy bod �. 4. 
 
2. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 633/3 orná 
p�da o vým��e 478 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1 700,- K�/m2 dle dodatku �. 1 d�vodové 
zprávy bod �. 5. 
 
3. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 434/7 
zahrada o vým��e 617 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1 250,- K�/m2 dle dodatku �. 1 d�vodové 
zprávy bod �. 6. 
 
4. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 1120/8 ost. 
pl. o vým��e 465 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1510,- K�/m2 dle dodatku �. 1 d�vodové 
zprávy bod �. 7. 
 
5. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 536/2 
ost. pl. o vým��e 540 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 1 900,- K�/m2 dle dodatku �. 1 d�vodové zprávy bod �. 8. 
 
6. odprodej  pozemku parc. �. 835/71 ost. pl. o vým��e 130 m2 v k. ú. �ernovír, 
obec Olomouc spole�nosti Rosni�ka CZ, s. r. o., spole�nosti Školagro s. r. o. a 
spole�nosti MODRÝ GRYST, s. r. o.  za kupní cenu ve výši  58 100,- K� dle dodatku 
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�. 1 d�vodové zprávy bod �. 9. 
 
7. odprodej  �ásti pozemku parc. �. 373/22 ost. pl. o vým��e 52 m2 a �ásti 
pozemku parc. �. 373/23 ost. pl. o vým��e  96 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc spole�nosti Eko.Prima Fin, spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 177 919,- K� 
+ náklady ve výši 11 744,- K� dle dodatku �. 1 d�vodové zprávy bod �. 10. 
 
8. výb�r nájemce a budoucího kupujícího pozemku parc. �. 111 zahrada            
o vým��e 1 002 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc mezi manžely xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panem        
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx formou obálkové metody na výši kupní ceny, kdy minimální 
výše kupní ceny �iní 800,- K�/m2 dle dodatku �. 1 d�vodové zprávy bod �. 11. 
 
9. uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na �ást pozemku parc. �. 102 ost. 
pl. o vým��e 20 m2 v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc s manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx p�i kupní cen� ve výši 590,- K�/m2 + náklady ve výši 
3 000,- K� dle dodatku �. 1 d�vodové zprávy bod �. 12. 
 
10. odprodej �ásti pozemku parc. �. 787/1 zahrada o vým��e 206 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
117 420,- K� + náklady 6 300,- K� dle dodatku �. 1 d�vodové zprávy bod �. 13. 
 
11. odprodej pozemku parc. �. 459 ost. pl. o vým��e 404 m2 v k. ú. Olomouc-
m�sto, obec Olomouc Muzeu um�ní Olomouc, státní p�ísp�vková organizace za 
kupní cenu ve výši 2 024 040,- K� + náklady 4 300,- K� dle dodatku �. 1 d�vodové 
zprávy bod �. 14. 
 
12. odprodej pozemk� parc. �. 245/1 ost. pl. o vým��e 332 m2, parc. �. 245/2 ost. 
pl. o vým��e 173 m2, parc. �. 108/7 zahrada o vým��e 172 m2, parc. �. 108/8 
zahrada o vým��e 542 m2, parc. �. 108/9 zahrada o vým��e 53 m2, parc. �. st. 1707 
zast. pl. a nádvo�í o vým��e 52 m2, parc. �. 531 ost. pl. o vým��e 47 m2 a parc. �. st. 
1281/2 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 28 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc spole�nosti ZENMEX s. r. o.  za kupní cenu ve výši 2 000,- K�/m2, tj.          
2 798 000,- K� dle dodatku �. 1 d�vodové zprávy bod �. 15.   
 
13. odprodej spoluvlastnického podílu ideální 1/2 pozemku parc. �. 1974/3 ost. pl. 
o vým��e 1 030 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc spole�nosti Alkona 
Invest CZ a. s. za kupní cenu ve výši 290 000,- K� dle dodatku �. 1 d�vodové zprávy 
bod �. 16.   
 
14. odprodej pozemku parc. �. st. 2340 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 18 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
12 600,- K� dle dodatku �. 1 d�vodové zprávy bod �. 17.   
 
15. odprodej pozemku parc. �. st. 2341 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 18 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12 600,- K� 
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dle dodatku �. 1 d�vodové zprávy bod �. 17.   
 
16. odprodej pozemku parc. �. st. 2342 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 18 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve 
výši 12 600,- K� dle dodatku �. 1 d�vodové zprávy bod �. 17.   
 
17. odprodej pozemku parc. �. st. 2343 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 18 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
12 600,- K� dle dodatku �. 1 d�vodové zprávy bod �. 17.   
 
18. odprodej pozemku parc. �. st. 2344 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 18 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
12 600,- K� dle dodatku �. 1 d�vodové zprávy bod �. 17.   
 
19. odprodej pozemku parc. �. st. 2345 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 18 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 12 600,- 
K� dle dodatku �. 1 d�vodové zprávy bod �. 17.   
 
20. odprodej pozemku parc. �. st. 2346 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 18 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
12 600,- K� dle dodatku �. 1 d�vodové zprávy bod �. 17.   
 
21. odprodej pozemku parc. �. st. 2347 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 18 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
12 600,- K� dle dodatku �. 1 d�vodové zprávy bod �. 17.   
 
22. odprodej pozemku parc. �. 207/18 ost. pl. o vým��e 190 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc do spoluvlastnictví manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,      
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za ú�elem užívání obslužné komunikace za kupní cenu 
ve výši 133 000,- K� + náklady ve výši 2 000,- K� dle dodatku �. 1 d�vodové zprávy 
bod �. 17.   
 
23. odprodej �ásti pozemku parc. �. 207/14 orná p�da o vým��e 366 m2 v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc do spoluvlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxx, manžel�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel�m xxxxxxxxxxxx. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel�m xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
256 200,- K� + náklady ve výši 1 800,- K� dle dodatku �. 1 d�vodové zprávy bod �. 
18.   
 
5. nevyhovuje žádosti 
1. spole�nosti Centrum Olympia Olomouc, a. s. ve v�ci prominutí nájemného ve 
výši 60 000,- K�  u pronájmu �ásti mostní konstrukce   R 35-146c.1 a �ásti mostní 
konstrukce R 35 -146d.1 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle dodatku �. 1 d�vodové 
zprávy bod �. 1. 
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2. spole�nosti OLZ, a.s. o odprodej pozemku parc. �. 744 ost. pl. o vým��e          
7 282 m2 v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc dle dodatku �. 1 d�vodové 
zprávy bod �. 2. 
 
3. spole�nosti SOLVIT, s. r. o. o odprodej pozemk� parc. �. 1567 ost. pl.              
o  vým��e 970 m2, parc. �. 1570 ost. pl. o vým��e 1 421 m2,  parc. �. 1539/3 ost. pl. 
o vým��e 313 m2, parc. �. 1571 orná p�da o vým��e 25 744 m2 a �ásti pozemku 
parc. �. 1568/1 (dle GP parc. �. 1568/1) orná p�da o vým��e 68 857 m2, vše v k. ú. 
Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou dle dodatku �. 1 d�vodové zprávy bod 
�. 3. 
 
4. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxx, 
pana xxxxxxxxxxxxxxxx,  pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxx a paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 633/2 orná p�da o vým��e 405 m2 v 
k. ú. Slavonín, obec Olomouc dle dodatku �. 1 d�vodové zprávy bod �. 4. 
 
5. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, pana 
xxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana 
xxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej 
pozemku parc. �. 633/3 orná p�da o vým��e 478 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
dle dodatku �. 1 d�vodové zprávy bod �. 5. 
 
6. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
pana xxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku 
parc. �. 434/7 zahrada o vým��e 617 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle dodatku 
�. 1 d�vodové zprávy bod �. 6. 
 
7. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemk� parc. �. 653 zahrada 
o vým��e 499 m2 v k. ú Lošov, parc. �. 96/1 o vým��e 1 553 m2 a parc. �. 96/4 o 
vým��e 160 m2, vše orná p�da, parc. �. 137 orná p�da o vým��e 1 355 m2, parc. �. 
726 zahrada o vým��e 204 m2, vše v k. ú. Nové Sady, parc. �. 104/1             o 
vým��e 238 m2, parc. �. 104/2 o vým��e 97 m2 a parc. �. 104/3 o vým��e 46 m2, vše 
zast. pl. a nádvo�í, vše v k. ú. �ernovír, parc. �. 365 zahrada o vým��e 600 m2 a 
parc.� 364/1 ost. pl. o vým��e 250 m2, parc. �. 778 zahrada o vým��e 599 m2 a parc. 
�. 774/2 orná p�da o vým��e 322 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, parc. �. 648/3 
zahrada o vým��e 884 m2 v k. ú. Chválkovice, vše obec Olomouc za ú�elem 
výstavby rodinného domu a vy�azuje manžele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx z 
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obálkových metod na p�edm�tné pozemky dle dodatku �. 1 d�vodové zprávy bod �. 
6. 
 
8. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pana    xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
pana xxxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
o odprodej pozemku parc. �. 1120/8 ost. pl. o vým��e 465 m2 v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc dle dodatku �. 1 d�vodové zprávy bod �. 7. 
 
9. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc. �. 778 zahrada o 
vým��e 599 m2 a pozemku parc �. 774/2 orná p�da o vým��e 322 m2 v k.ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc a vy�azuje  manžele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx z 
obálkové metody na p�edm�tné pozemky dle dodatku �. 1 d�vodové zprávy bod �. 7. 
 
10. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a pana xxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej �ásti pozemku parc. �. 536/2 ost. pl. o vým��e 
540 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc dle dodatku �. 1 d�vodové zprávy bod �. 8. 
 
11. manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej pozemku parc.  �. 111 zahrada 
o vým��e 190 m2 v k. ú. Lošov, obec Olomouc za ú�elem obslužnosti a p�ístupnosti 
sousedící nemovitosti dle dodatku �. 1 d�vodové zprávy bod �. 11. 
 
12. xxxxxxxxxxxxxxx o snížení kupní ceny za �ást  pozemku parc. �. 787/1 
zahrada o vým��e 206 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc dle dodatku �. 1 
d�vodové zprávy bod �. 13. 
 
13. spole�nosti ZENMEX s. r. o. o odprodej pozemk� parc. �. 125/15 ost. pl.           
o vým��e 3 m2 a parc. �. 125/16 ost. pl. o vým��e 3 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, 
obec Olomouc dle dodatku �. 1 d�vodové zprávy bod �. 15.   
 
14. spole�nosti MORELLO s. r. o. o sm�nu �ásti pozemku parc. �. 578/2 ost. pl. o 
vým��e 400 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve vlastnictví spole�nosti MORELLO 
s. r. o. za �ást pozemku parc. �. 576/2 ost. pl. o vým��e 400 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního m�sta Olomouce dle dodatku �. 1 d�vodové 
zprávy bod �. 19.   
 
6. revokuje 
1. usnesení ZMO ze dne 13. 8. 2007 bod programu 5, bod 19 ve v�ci schválení 
odprodeje �ásti pozemku parc. �. 787/1 zahrada o vým��e 206 m2 v k. ú. 
Chválkovice, obec Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 123 
720,- K� dle dodatku �. 1 d�vodové zprávy bod �. 13. 
 
2. usnesení ZMO dne 12. 10. 2007 bod programu 3, bod 29. ve v�ci schválení 
uzav�ení smlouvy o budoucí kupní smlouv� na pozemek parc. �. 459 ost. pl.               
o vým��e 404 m2 v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc s Muzeem um�ní Olomouc, 
státní p�ísp�vková organizace p�i kupní cen� ve výši 5 010,- K�/m2 + náklady 4 300,- 
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K� dle dodatku �. 1 d�vodové zprávy bod �. 14. 
 
3. �ást usnesení ZMO ze dne 19. 5. 2006, bod programu 6, bod 42 ve v�ci 
podmínky odstran�ní stavby komínu nejpozd�ji do 12 m�síc� od podpisu kupní 
smlouvy pod smluvní pokutou ve výši 200 tis. K� p�i odprodeji objektu �p. 458 s 
pozemkem parc. �. st. 595 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 1 746 m2 a objektu bez 
�p./�e., tech. vyb. s pozemkem parc. �. st. 596 zast. pl. a nádvo�í o vým��e 25 m2, 
vše v k. ú. Povel, obec Olomouc spole�nosti MEKOS GROUP a. s. – PS Mišáka dle 
dodatku �. 1 d�vodové zprávy bod �. 20.   
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 5.; hlasování �. 7, 8 
 
 
5 Prominutí pohledávek 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši 166.454,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 1 
 
3. schvaluje 
prominutí pohledávky ve výši  67.815,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 2  
 
4. schvaluje 
odpis projektu v po�izovací cen� 397.976,30 K� dle d�vodové zprávy bod �. 3  
 
5. schvaluje 
odpis projektu v po�izovací cen� 328.190,10 K� dle d�vodové zprávy bod �. 4 
 
6. schvaluje 
odpis projektu v po�izovací cen� 226.545,70 K� dle d�vodové zprávy bod �. 5 
 
7. schvaluje 
odpis projektu  v po�izovací cen� 248.591,- K�  dle d�vodové zprávy bod �. 6  
 
8. schvaluje 
odpis projektu v po�izovací cen� 130.120,80 K� dle d�vodové zprávy bod �. 7  
 
9. schvaluje 
odpis projektu v po�izovací cen� 98.504,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 8 
 
10. schvaluje 
odpis projektu v po�izovací cen� 96.600,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 9 
 
11. schvaluje 
odpis projektu v po�izovací cen� 42.263,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 10 
 
12. schvaluje 
odpis projektu v po�izovací cen� 283.697,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 11 
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13. schvaluje 
odpis projektu v po�izovací cen� 39.535,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 12 
 
14. schvaluje 
odpis projektu v po�izovací cen� 22.610,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 13 
 
15. schvaluje 
odpis projektu v po�izovací cen� 24.990,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 14 
 
16. schvaluje 
odpis projektu v po�izovací cen� 82.993,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 15 
 
17. schvaluje 
odpis projektu v po�izovací cen� 63.948,- K� dle d�vodové zprávy bod �. 16 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 6.; hlasování �. 9 
 
 
6 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. revokuje 
usnesení Zastupitelstva m�sta ze dne 14. 5. 2007, bod 5.1, �ást 5, ve v�ci uzav�ení 
kupní smlouvy na pozemek parc.�. 420/6 orná p�da o vým��e 8484 m2 v k.ú. 
Ne�edín, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 4126 u Katastrálního ú�adu pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� Olomouc, ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx za cenu 394.590,-K�, dle bodu 1 d�vodové zprávy. 
 
3. schvaluje 
uzav�ení dodatku �. 1 k Dohod� o spolupráci obcí v souvislosti s realizací investi�ní 
akce „Chválkovice – Samotišky, cyklostezka“, kdy jeho obsahem je ur�ení p�edm�tu 
podílového spoluvlastnictví a zm�na velikosti budoucího spoluvlastnického podílu 
stran  smlouvy na budované cyklostezce, dle p�ílohy této d�vodové zprávy. To vše 
dle bodu 1 Dodatku d�vodové zprávy 
 
4. schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na pozemek parcela �. 195/2 ostatní plocha, jiná plocha       
o vým��e 14 m2 v katastrálním území Chomoutov, obec Olomouc a v podílovém 
spoluvlastnictví manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
a to za cenu 420,- K�/m2, kdy da� z p�evodu nemovitostí zaplatí prodávající. To vše 
dle bodu 2 Dodatku d�vodové zprávy 
 
5. schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/3 na pozemku 
parcela �. 670/52 orná p�da o vým��e 2m2 v katastrálním území Chválkovice, obec 
Olomouc a ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, a to za cenu 700,- K�. To vše dle 
bodu 3 Dodatku d�vodové zprávy 
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6. schvaluje 
uzav�ení kupní smlouvy na pozemek parc. �. 539/9 orná p�da o vým��e 11 m2 v k.ú. 
Chválkovice, obec Olomouc, jak je zapsáno na LV �. 810 u Katastrálního ú�adu pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracovišt� Olomouc, ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
za kupní cenu 1.580,-K�, když da� z p�evodu nemovitostí zaplatí kupující. To vše dle 
bodu 4 Dodatku d�vodové zprávy 
 
P�edložil: Major Martin, JUDr., nám�stek primátora  
Bod programu: 7.; hlasování �. 10 
 
 
7 Prodej dom� + dodatek 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu a dodatek d�vodové zprávy  
 
2. nevyhovuje 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje pozemku  parc. �. st. 187, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 433 m2, pozemku parc. �. st. 602/2, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 196 m2, a �ásti pozemku parc. �. st. 602/1, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 88 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc, z d�vodu uzav�ené nájemní smlouvy s p�edkupním právem pro nájemce 
p�edm�tných pozemk� do 31. 12. 2024, dle d�vodové zprávy bod 1.1. 
 
3. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. 105/47, ostatní plocha, o vým��e 1.387 m2, v k. ú. Olomouc-
m�sto, obec Olomouc, Spole�enství vlastník� jednotek domu na ul. Víde�ská �. p. 
1103, 1104, 1105 a na ul. Remešova �. p. 1106, 1107 v Olomouci, za kupní cenu 
celkem 880.510,- K�, z toho pozemek 877.535,- K� a náklady 2.975,- K�, dle 
d�vodové zprávy bod 1.4. 
 
4. nevyhovuje 
žádosti Spole�enství vlastník� jednotek domu na ul. Víde�ská �. p. 1103, 1104, 1105 
a na ul. Remešova �. p. 1106, 1107 v Olomouci, ve v�ci uzav�ení splátkového 
kalendá�e p�i prodeji pozemku parc. �. 105/47, ostatní plocha, o vým��e 1.387 m2,     
v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.5. 
 
5. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. 364/9, zahrada, o vým��e 1.141 m2, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, Spole�enství vlastník� Dvo�ákova 247/23, Olomouc-Nová Ulice, za kupní 
cenu celkem 677.900,- K�, z toho pozemek 675.400,- K� a náklady 2.500,- K�, dle 
d�vodové zprávy bod 1.6. 
 
6. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. 459/9, ostatní plocha, o vým��e 824 m2, v k. ú. Povel, obec 
Olomouc, Spole�enství vlastník� bytových jednotek Olomouc, Velkomoravská 12, za 
kupní cenu celkem 218.411,- K�, z toho pozemek 215.711,- K� a náklady 2.700,- K�, 
dle d�vodové zprávy bod 1.7. 
 
 
 



 16

7. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. 418/7, zahrada, o vým��e 220 m2, a pozemku parc. �. 
414/36, zahrada, o vým��e 610 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 
Spole�enství vlastník� jednotek dom� �. 926/927 Neumannova 5 a 7, Olomouc-
Hodolany, za kupní cenu celkem 524.315,- K�, z toho pozemek �. 418/7 za 136.400,- 
K�, pozemek �. 414/36 za 378.200,- K�, venkovní úpravy 1.975,- K�, trvalé porosty 
4.765,- K� a náklady 2.975,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.8. 
 
8. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. st. 387/2, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 387 m2, v 
k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, za kupní cenu celkem 58.480,- K�, z toho pozemek 
55.980,- K� a náklady 2.500,- K�, a to ideální jednu t�etinu panu xxxxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu celkem 19.796,50 K� a ideální dv� t�etiny paní xxxxxxxxxxxxx za 
kupní cenu celkem 38.683,50 K�, dle d�vodové zprávy bod 1.9. 
 
9. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. st. 387/4, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 71 m2, v k. 
ú. Chválkovice, obec Olomouc, sle�n� xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 
12.440,- K�, z toho pozemek  9.940,- K� a náklady 2.500,- K�, dle d�vodové zprávy 
bod 1.10. 
 
10. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. st. 577, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 403 m2, v k. 
ú. Hodolany, obec Olomouc, spoluvlastník�m domu Hálkova 13, za kupní cenu 
celkem 73.928,- K�, z toho pozemek  70.928,- K� a náklady 3.000,- K�,  
a to xxxxxxxxxxxxxxx podíl 9491/104084 za 6.742,- K�, do SJM xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx podíl 9878/104084 za 7.016,- K�, do SJM xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 9318/104084 za 6.619,- K�, xxxxxxxxxxxxxxx podíl 
7417/104084 za 5.268,- K�, xxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 7216/104084 za 5.125,- K�, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 9968/104084 za 7.080,- K�, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 
7900/104084 za 5.611,- K�, xxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 7405/104084 za 5.259,- K�, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 10408/104084 za 7.393,- K�, xxxxxxxxxxxxxxx podíl 
7502/104084 za 5.328,- K�, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 6998/104084 za 4.971,- K�, 
do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 5663/104084 za 4.022,- K�xxxxxxxxxxxxxxxxx 
podíl 4920/104084 za 3.495,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.11. 
 
11. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. st. 1403, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 629 m2, za 
kupní cenu 62.900,- K� a pozemku parc. �. 1404, zahrada, o vým��e 124 m2, za 
kupní cenu 36.580,- K� a náklady 2.500,- K�, kupní cena celkem 101.980,- K�, vše v 
k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxx, dle d�vodové 
zprávy bod 1.12. 
 
12. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. 41, zahrada, o vým��e 173 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, Spole�enství vlastník� jednotek Peka�ská 490/11, za kupní cenu celkem 
440.160,- K�, z toho pozemek 437.760,- K� a náklady 2.400,- K�, dle d�vodové 
zprávy bod 1.13. 
 
13. schvaluje 
prodej pozemku parc. �. 75/90, zahrada, o vým��e 509 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, 
obec Olomouc, spoluvlastník�m domu t�. Spojenc� 10 za kupní cenu celkem 
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369.408,- K�, z toho pozemek  366.608,- K� a náklady 2.800,- K�,  
a to xxxxxxxxxxxxxxx podíl 444/8706 za 18.835,- K�, xxxxxxxxxxxxxxxx podíl 
444/8706 za 18.835,- K�, do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 
1157/8706 za 49.093,- K�, do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 819/8706 za 
34.751,- K�, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 753/8706 za 31.951,- K�, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 675/8706 za 28.641,- K�, xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx podíl 1232/8706 za 52.275,- K�, do xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 652/8706 za 27.666,- K�, xxxxxxxxxxxxxxx podíl 1576/8706 
za 66.872,- K�, do SJM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 522/8706 za 22.149,- K�, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podíl 432/8706 za 18.330,- K�, dle d�vodové zprávy bod 1.14. 
 
14. schvaluje 
prodej garáží bez �p/�e na pozemku parc. �. st. 486, zastav�ná plocha a nádvo�í, a 
pozemku parc. �. st. 486, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 104 m2, vše v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, nájemc�m do podílového spoluvlastnictví 
každému jednu ideální �tvrtinu - St�edisku SOS pro vzájemnou pomoc ob�an� za 
kupní cenu 140.700,- K�xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 140.700,- K�, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 140.700,- K�, xxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu 140.700,- K� (kupní cena celkem  562.800,- K�, z toho stavba bez �p/�e za 
486.784,- K�, pozemek za 73.216,- K� a náklady 2.800,- K�), dle d�vodové zprávy 
bod 1.15. 
 
15. nevyhovuje 
žádosti xxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci odkoupení celého objektu garáží bez �p/�e na 
pozemku parc. �. st. 486, zastav�ná plocha a nádvo�í, a pozemku parc. �. st. 486, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 104 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.15 
 
16. nevyhovuje 
žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxx ve v�ci odkoupení celého objektu garáží bez �p/�e 
na pozemku parc. �. st. 486, zastav�ná plocha a nádvo�í, a pozemku parc. �. st. 486, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 104 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc, dle d�vodové zprávy 1.15. 
 
17. nevyhovuje 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci odkoupení garáže v objektu garáží bez 
�p/�e na pozemku parc. �. st. 486, zastav�ná plocha a nádvo�í, a pozemku parc. �. 
st. 486, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 104 m2, vše v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.15. 
 
18. nevyhovuje 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci odkoupení garáže v objektu garáží bez 
�p/�e na pozemku parc. �. st. 486, zastav�ná plocha a nádvo�í, a pozemku parc. �. 
st. 486, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 104 m2, vše v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.15. 
 
19. nevyhovuje 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci odkoupení garáže v objektu garáží bez 
�p/�e na pozemku parc. �. st. 486, zastav�ná plocha a nádvo�í, a pozemku parc. �. 
st. 486, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 104 m2, vše v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 1.15. 
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20. schvaluje 
zám�r prodat tyto nemovitosti: 
–  d�m �. p. 727 (Voskovcova 2) a pozemek parc. �. st. 802, zastav�ná plocha  
a nádvo�í, o vým��e 453 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
–  d�m �. p. 726 (Voskovcova 4) a pozemek parc. �. st. 801, zastav�ná plocha  
a nádvo�í, o vým��e 455 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
–  d�m  �. p. 722 (Voskovcova 6) a pozemek parc. �. st. 800, zastav�ná plocha  
a nádvo�í, o vým��e 455 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, dle 
d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
21. schvaluje 
zám�r prodat d�m �. p. 627 (t�. Míru 135) a pozemek parc. �. st. 1237, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, o vým��e 263 m2, v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc, dle d�vodové 
zprávy bod 2.2. 
 
22. nevyhovuje 
žádosti nájemc� byt� v domech Mariánská 8, 10, Olomouc, ve v�ci prodeje byt� v 
domech �. p. 847, 848 (Mariánská 8, 10) s pozemkem parc. �. st. 192, 191, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 248, 237 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, 
obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.3. 
 
23. revokuje 
�ást svého usnesení ze dne 13. 8. 2007, bod 6, �ást 17, ve v�ci schválení zám�ru 
statutárního m�sta Olomouce prodat d�m �. p. 853 (Mariánská 7) s pozemkem parc. 
�. st. 184, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 734 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, 
obec Olomouc, a ponechává p�edm�tný d�m i s pozemkem v majetku statutárního 
m�sta Olomouce, dle d�vodové zprávy bod 2.4. 
 
24. nevyhovuje 
žádosti nájemc� byt� a nájemce nebytového prostoru v dom� Mariánská 7, Olomouc, 
ve v�ci odkoupení domu �. p. 853 (Mariánská 7) s pozemkem parc. �. st. 184, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 734 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.4. 
 
25. nevyhovuje 
žádosti spole�nosti POTYLA s. r. o. ve v�ci prodeje domu �. p. 853 (Mariánská 7)      
s pozemkem parc. �. st. 184, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 734 m2, v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.4. 
 
26. nevyhovuje 
žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje domu �. p. 853 (Mariánská 7) s 
pozemkem parc. �. st. 184, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 734 m2, v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.4. 
 
27. nevyhovuje 
žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje domu �. p. 853 (Mariánská 7)               
s pozemkem parc. �. st. 184, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 734 m2, v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.4. 
 
28. nevyhovuje 
žádosti  xxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje domu �. p. 853 (Mariánská 7) s 
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pozemkem parc. �. st. 184, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 734 m2, v k. ú. 
Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.4. 
 
29. schvaluje 
zám�r prodat d�m �. p. 1227 (�ezní�kova 10) a pozemek parc. �. st. 70/2, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, o vým��e 92 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle 
d�vodové zprávy 2.5. 
 
30. nevyhovuje 
žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej nebytového prostoru o vým��e 8 m2      
v 1. PP a nebytového prostoru o vým��e 136,01 m2 v 1. NP v dom� �. p. 808 
(�ezní�kova 8) na pozemku parc. �. st. 70/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, a �ásti 
pozemku parc. �. 55/2, zahrada, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle d�vodové 
zprávy bod 2.5. 
 
31. nevyhovuje 
žádosti Charity Olomouc o darování domu �. p. 808 (�ezní�kova 8) s �ástí pozemku 
parc. �. st. 70/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, a �ásti pozemku parc. �. 55/2, zahrada, 
vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.5. 
 
32. schvaluje 
zám�r prodat bytovou jednotku �. 481/1 v dom� �. p. 481 (Slavonínská 20) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 43/1784 na spole�ných �ástech domu �. p. 481 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 43/1784 na pozemku parc. �. st.  179, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 418 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, 
p�edem ur�enému zájemci paní xxxxxxxxxxxxxx, dle d�vodové zprávy bod 2.6. 
 
33. schvaluje 
zám�r prodat bytovou jednotku �. 481/6 v dom� �. p. 481 (Slavonínská 20) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 43/1784 na spole�ných �ástech domu �. p. 481 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 43/1784 na pozemku parc. �. st.  179, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 418 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc, 
p�edem ur�enému zájemci manžel�m xxxxxxxxxxxxxxx, dle d�vodové zprávy bod 
2.7. 
 
34. revokuje 
své usnesení ze dne 13. 10. 2006, bod 5, �ást 17 a schvaluje prodej  jednotek �. 
404/7, �. 404/8, �. 404/9, �. 404/10 v dom� �. p. 404 (Riegrova 5) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti  4597/13085 na spole�ných �ástech domu �. p. 
404 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti  4597/13085 na pozemku parc. �. st.  
382, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 887 m2, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, 
obec Olomouc, za kupní cenu celkem 4.744.009,- K�, z toho:  
a)  za jednotku �. 404/7 kupní cenu ve výši 757.221,- K� (jednotka 580.435,- K�, 
pozemek 169.565,- K�, náklady 7.221,- K�), spoluvlastnický podíl na spole�ných 
�ástech domu a pozemku o velikosti 597/13085, 
b)  za jednotku �. 404/8 kupní cenu ve výši 457.394,- K� (jednotka 352.578,- K�, 
pozemek 97.422,- K�, náklady 7.394,- K�), spoluvlastnický podíl na spole�ných 
�ástech domu a pozemku o velikosti 343/13085, 
c)  za jednotku �. 404/9 kupní cenu ve výši 3.013.288,- K� (jednotka 2.433.645,- K�, 
pozemek 566.355,- K�, náklady 13.288,- K�), spoluvlastnický podíl na spole�ných 
�ástech domu a pozemku o velikosti 1994/13085, 
d)  za jednotku �. 404/10 kupní cenu ve výši 516.106,- K�, (jednotka 27.659,- K�, 
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pozemek 472.341,- K�, náklady 16.106,- K�), spoluvlastnický podíl na spole�ných 
�ástech domu a pozemku o velikosti 1663/13085, 
spole�nosti Moravel, a. s. za podmínky, že bude uzav�eno v�cné b�emeno užívání na 
dobu 20 let prostor vymezených prohlášením vlastníka jako jednotka �. 404/10  v 
dom� �. p. 404 (Riegrova 5) pro BILLARD CLUB OLOMOUC, dle d�vodové zprávy 
bod 2.8. 
 
35. revokuje 
své p�vodní usnesení ze dne 13. 8. 2007, bod 6, �ást 5, a schvaluje prodej nebytové 
jednotky �. 693/20 v dom� �. p. 693 (Nešverova 1), se spoluvlastnickým podílem       
o velikosti  10687/63880 na spole�ných �ástech domu �. p. 693 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti  10687/63880  na pozemku parc. �. st. 882,  
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc - m�sto, obec Olomouc, nájemci 
spole�nosti MORAVSKÉ REÁLNÉ GYMNÁZIUM spol. s r. o. Olomouc, za kupní 
cenu ve výši 5.000.000,- K�, z toho za jednotku  4.293.294,- K�, za pozemek 
634.056,- K�, náklady 72.650,- K�, a  za podmínky p�edkupního práva na tuto 
nemovitost po dobu 15 let za  kupní cenu 5.000.000,- K� statutárnímu m�stu 
Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.10. 
 
36. nevyhovuje 
žádosti obyvatel domu Nešverova 1 o revokaci prodeje podíl� domu Nešverova 1 
spole�nosti MORAVSKÉ REÁLNÉ GYMNÁZIUM spol. s r. o. Olomouc, dle d�vodové 
zprávy bod 2.10. 
 
37. vyhovuje 
žádosti manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci snížení kupní ceny za bytovou  
jednotku �. 112/8  v dom� �. p. 112 (Dolní nám�stí 26) s pozemkem parc. �. st. 
537/1, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc,     a 
schvaluje prodej bytové jednotky �. 112/8 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 
celkem 376.369,- K�, jednotka za 252.531,- K�, pozemek za 111.406,- K�, dle 
d�vodové zprávy bod 2.11. 
 
38. nevyhovuje 
žádosti všech nájemc� byt� domu Dolní nám�stí 26 – vyjma manžel� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  -ve v�ci snížení kupních cen za bytové jednotky v dom� 
�. p. 112 (Dolní nám�stí 26) s pozemkem parc. �. st. 537/1, zastav�ná plocha a 
nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, dle d�vodové zprávy bod 2.11. 
 
39. nevyhovuje 
žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a trvá na svém p�vodním usnesení ze dne 12. 10. 
2007, bod 5, �ást 68, kterým schválilo prodej budovy �. p. 617 (Skupova 6) na 
pozemku parc. �. st. 827, zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
4.500.000,- K�, z toho budova 4.482.566,- K�, náklady 17.434,- K�, s tím, že kupní 
cena bude uhrazena ve t�ech splátkách po 1.500.000,- K�, když první splátka ve výši 
1.500.000,- K� bude kupujícím uhrazena prodávajícímu do 30 dn� od podpisu kupní 
smlouvy, druhá splátka ve výši 1.500.000,- K� bude kupujícím uhrazena 
prodávajícímu do 30. 6. 2008 a t�etí splátka ve výši 1.500.000,- K� bude kupujícím 
uhrazena prodávajícímu do 31. 12. 2008, za podmínky z�ízení p�edkupního práva dle 
§ 603 odst. 2 ob�anského zákoníku ve prosp�ch statutárního m�sta Olomouce za 
kupní cenu celkem 4.500.000,- K�, a to po dobu 5ti let od uzav�ení kupní smlouvy. 
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Ú�innost kupní smlouvy vznikne zaplacením kupní ceny v plné výši na ú�et 
prodávajícího. Do zaplacení kupní ceny v plné výši je nájemce xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
povinen platit nájemné dle uzav�ené nájemní smlouvy, dle d�vodové zprávy bod 
2.12. 
 
40. bere na v�domí 
op�tovnou žádost spoluvlastník� domu Foerstrova 30, 32, 34, Olomouc, dle 
d�vodové zprávy bod 2.13. 
 
41. nevyhovuje 
op�tovné žádosti spoluvlastník� domu Foerstrova 30, 32, 34, Olomouc, ve v�ci 
p�eklasifikování prodeje domu Foerstrova 30, 32, 34, Olomouc, do kategorie 
panelový, dle d�vodové zprávy bod 2.13. 
 
42. trvá 
na svém p�vodním usnesení ze dne 16. 3. 2004, bod 9, �ást 40, kterým byl schválen 
prodej domu �. p. 1051, 1052, 1053 (Foerstrova 30, 32, 34) s pozemkem parc. �. st. 
1083/1, 1083/2, 1083/3, vše zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, a kupní ceny bytových jednotek domu Foerstrova 30, 32, 34, Olomouc, dle 
d�vodové zprávy bod 2.13. 
 
43. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 858/3 v dom� �. p. 858 (Komenského 1) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 498/9756  na spole�ných �ástech domu �. p. 
858   a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 498/9756 na pozemku parc. �. st. 
154/2, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc,  
nájemc�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 59.762,- K�, z toho za 
jednotku 48.206,- K�, za pozemek 9.383,- K�, náklady 2.173,- K�, a za podmínky 
z�ízení p�edkupního práva dle § 603 odst. 2 ob�anského zákoníku ve prosp�ch 
statutárního m�sta Olomouce za kupní cenu celkem 59.762,- K�, a to po dobu 5ti let 
od uzav�ení kupní smlouvy, dle d�vodové zprávy bod 3.1. 
 
44. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 1023/5 v dom� �. p. 1022, 1023 (Vojanova 18, 20) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 486/26273  na spole�ných �ástech domu �. p. 
1022, 1023   a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 486/26273 na pozemku parc. 
�. st. 1371, 1372, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,  
nájemc�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 81.949,- K�, z toho 
za jednotku 80.020,- K�, za pozemek 871,- K�, náklady 1.058,- K�, a za podmínky 
z�ízení p�edkupního práva dle § 603 odst. 2 ob�anského zákoníku ve prosp�ch 
statutárního m�sta Olomouce za kupní cenu celkem 81.949,- K�, a to po dobu 5ti let 
od uzav�ení kupní smlouvy, dle d�vodové zprávy bod 3.2. 
 
45. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 623/19 v dom� �. p. 623 (Rož�avská 2) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/13755  na spole�ných �ástech domu �. p. 
623 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/13755 na pozemku parc. �. st. 
914, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc,  
nájemci paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 97.908,- K�, z toho za 
jednotku 96.188,- K�, za pozemek 734,- K�, náklady 1986,- K�, a za podmínky 
z�ízení p�edkupního práva dle § 603 odst. 2 ob�anského zákoníku ve prosp�ch 
statutárního m�sta Olomouce za kupní cenu celkem 97.908,- K�, a to po dobu 5ti let 
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od uzav�ení kupní smlouvy, dle d�vodové zprávy bod 3.3. 
 
46. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 420/22 v dom� �. p. 420 (Lužická 16) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 606/34177 na spole�ných �ástech domu �. p. 420   a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 606/35102 na pozemku parc. �. st. 533, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Povel,  obec Olomouc,  nájemci paní          
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 31.848,- K�, z toho za jednotku 
20.604,- K�, za pozemek 555,- K�, náklady 10.689,- K�, a za podmínky z�ízení 
p�edkupního práva dle § 603 odst. 2 ob�anského zákoníku ve prosp�ch statutárního 
m�sta Olomouce za kupní cenu celkem 31.848,- K�, a to po dobu 5ti let od uzav�ení 
kupní smlouvy, dle d�vodové zprávy bod 3.4. 
 
47. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 672/4 v dom� �. p. 672, 673 (Rož�avská 16, 18) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 664/27358 na spole�ných �ástech domu �. p. 
672, 673 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 664/27358 na pozemku parc. �. 
st. 936, 937, vše zastav�ná plocha a nádvo�í,  v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc, nájemc�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zastoupených jejich otcem panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 172.997,- K�, z toho za jednotku 
170.676,- K�, za pozemek 1.223,- K�, náklady 1.098,- K�, a za podmínky z�ízení 
p�edkupního práva dle § 603 odst. 2 ob�anského zákoníku ve prosp�ch statutárního 
m�sta Olomouce za kupní cenu celkem 172.997,- K�, a to po dobu 5ti let od uzav�ení 
kupní smlouvy, dle d�vodové zprávy bod 3.5. 
 
48. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 938/8 v dom� �. p. 938, 939 (Masarykova 54, 56) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 567/33798 na spole�ných �ástech domu �. p. 
938, 939 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 567/33798  na pozemku parc. �. 
st. 1087, 1088, zastav�ná plocha a nádvo�í, v  k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 
nájemci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 179.965,- K�, z toho za 
jednotku 176.412,- K�, za pozemek 2.204,- K�, náklady 1.349,- K�,  a za podmínky 
z�ízení p�edkupního práva dle § 603 odst. 2 ob�anského zákoníku ve prosp�ch 
statutárního m�sta Olomouce za kupní cenu celkem 179.965,- K�, a to po dobu 5ti let 
od uzav�ení kupní smlouvy, dle d�vodové zprávy bod 3.6. 
 
49. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 317/6 v dom� �. p. 313, 314, 315. 316, 317 (Lazecká 61, 
63, 65, 67, 69) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 402/15472 na spole�ných 
�ástech domu �. p. 313, 314, 315, 316, 317 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
402/15472  na pozemku parc. �. st. 364, 363, 362, 361, 360, zastav�ná plocha a 
nádvo�í, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, nájemci paní xxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 
celkem 90.614,- K�, z toho za jednotku 82.879,- K�, za pozemek 5.924,- K�, náklady 
1.811,- K�, a za podmínky z�ízení p�edkupního práva dle § 603 odst. 2 ob�anského 
zákoníku ve prosp�ch statutárního m�sta Olomouce za kupní cenu celkem 90.614,- 
K�, a to po dobu 5ti let od uzav�ení kupní smlouvy, dle d�vodové zprávy bod 3.7. 
 
50. nevyhovuje 
žádosti paní xxxxxxxxxxxxxxxx o zaplacení kupní ceny jednotky �. 1173/8 v dom� �. 
p. 1173, k. ú. Olomouc – m�sto, obec Olomouc, formou notá�ské úschovy, dle 
d�vodové zprávy bod 3.8. 
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51. schvaluje 
prodej stavby bez �p/�e stojící na pozemku parc. �. st. 1379, zastav�ná plocha a 
nádvo�í, a p�íslušenství - k�lna  stojící na pozemku parc. �. 3, zahrada, vše za kupní 
cenu 2.975,- K�, pozemku parc. �. st. 1379, zastav�ná plocha a nádvo�í o vým��e 49 
m2, za kupní cenu 16.250,- K�, pozemku parc. �. 3, zahrada, o vým��e 554 m2, za 
kupní cenu 183.750,- K�, vše v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, paní Ji�in� 
Tomešové za celkovou kupní cenu  202.975,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod 
1.1. 
 
52. nevyhovuje žádosti 
manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje pozemk� parc. �. st. 1660, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 610 m2 a parc. �. 1661, zahrada, o vým��e 
179 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, s použitím ceny 550,- K�/m2 
a koeficientu 0,2 – tzn. 110,- K�/m2 dle dodatku d�vodové zprávy bod 1.2. 
 
53. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje �ástí pozemku parc. �. 401/8, 
ostatní plocha, k. ú. Hej�ín, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod 1.3. 
 
54. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje �ásti pozemku parc.� 109/1, zahrada, o 
vým��e 75 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zpráva 
bod 1.4. 
 
55. schvaluje 
prodej budovy �. p. 78 (t�. Svobody 41) s pozemkem parc. �. st. 490, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, o vým��e 269 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 16.000.000,- K�, z toho budova 
14.652.310,-  K�, pozemek  1.347.690,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
56. nevyhovuje žádosti 
NVEX spol. s.r.o. o odprodej budovy �. p. 78 (t�. Svobody 41) s pozemkem parc. �. 
st. 490, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 269 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc, za kupní cenu ve výši 16.000.000,- K�, rozloženou ve splátkách dle 
dodatku d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
57. nevyhovuje žádosti 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej budovy �. p. 78 (t�. Svobody 41) s pozemkem 
parc. �. st. 490, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 269 m2, v k. ú. Olomouc-
m�sto, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
58. nevyhovuje 
žádostem spole�nosti Reala consulting s.r.o. o odprodej budovy �. p. 78 (t�. Svobody 
41) s pozemkem parc. �. st. 490, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 269 m2, v k. 
ú. Olomouc-m�sto, obec Olomouc, za ú�elem vybudování ob�ansko-bytového 
komplexu nebo administrativn�-bytového komplexu dle dodatku d�vodové zprávy 
bod 2.1. 
 
59. nevyhovuje žádosti 
spole�nosti Efipro real cz a.s. o odprodej budovy �. p. 78 (t�. Svobody 41) s 
pozemkem parc. �. st. 490, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 269 m2, v k. ú. 
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Olomouc-m�sto, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
60. nevyhovuje žádosti 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej budovy �. p. 78 (t�. Svobody 41) s pozemkem 
parc. �. st. 490, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 269 m2, v k. ú. Olomouc-
m�sto, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
61. nevyhovuje žádosti 
spole�nosti POTYLA s.r.o. o odprodej budovy �. p. 78 (t�. Svobody 41) s pozemkem 
parc. �. st. 490, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 269 m2, v k. ú. Olomouc-
m�sto, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
62. nevyhovuje žádosti 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej budovy �. p. 78 (t�. Svobody 41) s pozemkem 
parc. �. st. 490, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 269 m2, v k. ú. Olomouc-
m�sto, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
63. nevyhovuje žádosti 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej budovy �. p. 78 (t�. Svobody 41) s pozemkem 
parc. �. st. 490, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 269 m2, v k. ú. Olomouc-
m�sto, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod  2.1. 
 
64. nevyhovuje žádosti 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx o odprodej budovy �. p. 78 (t�. Svobody 41) s pozemkem parc. 
�. st. 490, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 269 m2, v k. ú. Olomouc-m�sto, 
obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod 2.1. 
 
65. schvaluje 
zám�r prodat budovu �. p. 2 na pozemku parc. �. st. 3, o vým��e 1228 m2, pozemek 
parc. �. st. 3, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 128 m2, pozemek parc. �. 10, 
zahrada,  o vým��e 256 m2, parc. �. 6, zahrada, o vým��e 447 m2, a parc. �. 9/2, 
zahrada, o vým��e 847 m2, vše v k. ú. Mutkov, obec Mutkov, okres Olomouc dle 
dodatku d�vodové zprávy bod 2.2. 
 
66. schvaluje 
zám�r prodat budovu �. p. 133 na pozemku parc. �. st. 195, zastav�ná plocha a 
nádvo�í, o vým��e 815 m2, pozemek parc. �. st. 195, zastav�ná plocha a nádvo�í, o 
vým��e 815 m2, pozemek parc. �. 158/3, zahrada, o vým��e 1334 m2, vše k. ú. 
D�t�ichov nad Byst�icí, obec D�t�ichov nad Byst�icí, okres Bruntál dle dodatku 
d�vodové zprávy bod 2.3. 
 
67. schvaluje 
zám�r prodat ideální podíl o velikosti 1/8 na budov� �. p. 150 (Jižní 70) a ideální 
podíl o velikosti 1/8 na pozemku parc. �. st. 752, zastav�ná plocha a nádvo�í, o 
vým��e 320 m2, a ideální podíl o velikosti 1/8 na pozemku  parc. �. 751/2, zahrada, o 
vým��e 598 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, p�edem ur�enému zájemci 
manžel�m xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx dle dodatku d�vodové zprávy bod 2.4. 
 
68. schvaluje 
prodej domu �. p. 452, 453 (8. kv�tna  12,  14) s pozemkem parc. �. st. 350, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 330 m2, a parc. �. st. 349, zastav�ná plocha a 
nádvo�í, o vým��e 205 m2, vše v k. ú. Olomouc–m�sto, obec Olomouc, nájemc�m do 
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podílového spoluvlastnictví za kupní cenu celkem ve výši 10,014.131,- K�, a to podíl 
1261/6718 firm� Pramos, spol.s r.o. za kupní cenu ve výši 3,300.000,- K�, podíl 
1209/6718 Sdružení pro alergické d�ti Olomouckého kraje za kupní cenu ve výši 
1,200.000,- K�, podíl 883/6718 xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 920.665,- 
K�, podíl 966/6718 do xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
1,007.206,- K�, podíl 1420/6718 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
1,480.572,- K�, podíl 494/6718 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
1,600.000,- K�, podíl 485/6718 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
505.688,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod 2.5. 
 
69. revokuje 
�ást svého usnesení ze dne 19. 5. 2006, bod 8, �ást 13 ve v�ci prodeje domu �. p. 
452, 453 (8.  kv�tna  12,  14) s pozemkem parc. �. st. 350, zastav�ná plocha a 
nádvo�í, o vým��e 330 m2, a parc. �. st. 349, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 
205 m2, vše v k. ú. Olomouc – m�sto, obec Olomouc, po jednotkách oprávn�ným 
nájemc�m domu za kupní ceny vypo�tené dle „Pravidel“ dle dodatku d�vodové 
zprávy bod 2.5. 
 
70. revokuje 
�ást svého usnesení ze dne 19. 5. 2006, bod 8, �ást 16 ve v�ci prodeje nebytové 
jednotky �. 452/1 v dom� �. p. 452, 453 (8. kv�tna  12,  14) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 1208/7589 na spole�ných �ástech domu �. p. 452, 453 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 1208/7589 na pozemku parc. �. st. 350, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 330 m2, a parc. �. st. 349, zastav�ná plocha a 
nádvo�í, o vým��e 205 m2, vše v k. ú. Olomouc – m�sto, obec Olomouc, firm� 
Pramos, spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 965.888,- K�, z toho za jednotku 
599.478,- K�, za pozemek 356.820, za náklady 9.590,- K� dle dodatku d�vodové 
zprávy bod 2.5. 
 
71. revokuje 
�ást svého usnesení ze dne 19. 5. 2006, bod 8, �ást 15 ve v�ci prodeje nebytové 
jednotky �. 453/1 v dom� �. p. 452, 453 (8. kv�tna  12,  14) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 494/7589 na spole�ných �ástech domu �. p. 452, 453 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 494/7589 na pozemku parc. �. st. 350, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 330 m2, a parc. �. st. 349, zastav�ná plocha a 
nádvo�í, o vým��e 205 m2, vše v k. ú. Olomouc – m�sto, obec Olomouc, 
xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 436.885,- K�, z toho za jednotku 281.322,- 
K�, za pozemek 145.918, za náklady 9.645,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod 
2.5. 
 
72. revokuje 
�ást svého usnesení ze dne 19. 5. 2006, bod 8, �ást 17 ve v�ci prodeje volné 
nebytové jednotky �. 453/2 v dom� �. p. 452, 453 (8. kv�tna  12,  14) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 529/7589 na spole�ných �ástech domu �. p. 
452, 453 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 529/7589 na pozemku parc. �. st. 
350, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 330 m2, a parc. �. st. 349, zastav�ná 
plocha a nádvo�í, o vým��e 205 m2, vše v k. ú. Olomouc – m�sto, obec Olomouc, 
ve�ejnou dražbou podle zákona �. 26/2000 Sb., o ve�ejných dražbách, za vyvolávací 
cenu 210.000,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod 2.5. 
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73. schvaluje 
prodej nebytové jednotky �. 599/8 v dom� �. p. 599 (Wellnerova 6) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 153/5753 na spole�ných �ástech domu �. p. 599 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 153/5753 na pozemku parc. �. st. 685, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 366 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 167.218,- K�, z toho 
jednotka 151.652,- K�, pozemek 8.348,- K� a náklady 7.218,- K� dle dodatku 
d�vodové zprávy bod 2.6. 
 
74. schvaluje 
prodej nebytové jednotky - ateliéru �. 564/4 v dom� �. p. 564 (Wellnerova 15) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 444/4437 na spole�ných �ástech domu �. p. 599 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 444/5860 na pozemku parc. �. st. 634, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 250 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, nájemci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ak. malí�i, za kupní cenu celkem 97.134,- 
K�, z toho jednotka 78.914,- K�, pozemek 11.062,- K� a náklady 7.104,- K� dle 
dodatku d�vodové zprávy bod 2.7. 
 
75. nevyhovuje žádosti 
manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci: 
1)prodeje zbývajících �ástí domu �. p. 564 (Wellnerova 15) s pozemkem parc. �. st. 
634, zastav�ná plocha a nádvo�í, o vým��e 254 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, 
2)prodeje dalších 2,5 m2 bo�ního schodišt� nacházejícího se mezi 1. NP a 2. NP v 
dom� �. p. 564 (Wellnerova 15), 
3)prodeje p�ístupového schodišt� (d�ev�ného), o vým��e 8,87 m2, k bytové jednotce 
�. 564/3 nacházejícího se mezi 1. NP a 2. NP v chodb� domu �. p. 564 (Wellnerova 
15), 
4)ponechání balkónového schodišt�, o vým��e 5,70 m2, ve spole�ných �ástech 
domu �. p. 564 (Wellnerova 15), vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle dodatku 
d�vodové zprávy bod 2.8. 
 
76. bere na v�domí 
na v�domí žádost manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. 
�. 844/1,  zahrada, o vým��e 1.581 m2, k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, který se 
nachází kolem domu Wellnerova 15, Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod 2.8. 
 
77. schvaluje 
prodej nebytové jednotky �. 807/13 v dom� �. p. 807 (Na Byst�i�ce 10) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 278/8468 na spole�ných �ástech domu �. p. 807 
a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 278/8468 na pozemku parc. �. st. 940, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, Spole�enství 
vlastník� jednotek pro d�m Na Byst�i�ce �.p. 807/�.o. 10 v Olomouci, za kupní cenu 
ve výši 155.549,- K�, z toho jednotka 138.927,- K�, pozemek 11.073,- K�, náklady 
5.549,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod 2.9. 
 
78. nevyhovuje žádosti 
spole�nosti Arden Real Estate Ltd. o odprodej nebytové jednotky �. 807/13 v dom� �. 
p. 807 (Na Byst�i�ce 10) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 278/8468 na 
spole�ných �ástech domu �. p. 807 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
278/8468 na pozemku parc. �. st. 940, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod 2.9. 
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79. revokuje 
své usnesení ze dne 20. 6. 2006, bod 7, �ást 18, ve v�ci prodeje  nebytové jednotky 
�. 999/25 v dom� �. p. 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, neve�ejnou dražbou mezi spoluvlastníky domu I. P. Pavlova 32 – 42 za 
vyvolávací cenu 45.000,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod 2.10. 
 
80. schvaluje 
prodej nebytové jednotky �. 999/25 v dom� �. p. 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003 (I. 
P. Pavlova 32, 34, 36, 38, 40, 42) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 95/77747 
na spole�ných �ástech domu �. p. 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003 a pozemku 
parc. �. st. 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, vše zastav�ná plocha a nádvo�í, v k. 
ú. Nová Ulice, obec Olomouc, Spole�enství vlastník� jednotek domu I. P. Pavlova �. 
998–1003/32–42 za kupní cenu celkem 15.000,- K�, z toho jednotka 14.133,- K�, 
pozemek 867,- K� dle dodatku d�vodové zprávy bod 2.10. 
 
81. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 471/3 v dom� �. p. 471 (Na Šibeníku 4) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 441/7055  na spole�ných �ástech domu �. p. 
471   a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 441/7055 na pozemku parc. �. st. 
545, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,  nájemc�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 50.247,- K�, z toho za jednotku 
46.413,- K�, za pozemek 1.650,- K�, náklady 2.184,- K� a za podmínky z�ízení 
p�edkupního práva dle § 603 odst. 2 ob�anského zákoníku ve prosp�ch statutárního 
m�sta Olomouce za kupní cenu celkem 50.247,- K� a to po dobu 5ti let od uzav�ení 
kupní smlouvy dle dodatku d�vodové zprávy bod 3.1. 
 
82. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 927/14 v dom� �. p. 924, 925, 926, 927 (Kmochova 14, 16, 
18, 20) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 547/25469  na spole�ných �ástech 
domu �. p. 924, 925, 926, 927   a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 547/25469, 
na pozemku parc. �. st. 1060/1, 1060/2, 1060/3, 1060/4  zastav�ná plocha a nádvo�í, 
vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc,  nájemci paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní 
cenu celkem 77.507,- K�, z toho za jednotku 73.473,- K�, za pozemek 2.804,- K�, 
náklady 1.230,- K� a za podmínky z�ízení p�edkupního práva dle § 603 odst. 2 
ob�anského zákoníku ve prosp�ch statutárního m�sta Olomouce za kupní cenu 
celkem 77.507,- K� a to po dobu 5ti let od uzav�ení kupní smlouvy dle dodatku 
d�vodové zprávy bod 3.2. 
 
83. schvaluje 
prodej bytové jednotky  �. 1106/2 v dom� �. p. 1103, 1104, 1105, 1106, 1107 
(Víde�ská 19, 21, 23, Remešova 1, 3) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
497/38120  na spole�ných �ástech domu �. p. 1103, 1104, 1105, 1106, 1107,   a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 497/38120 na pozemku parc. �. st. 1328, 1358, 
1359, 1360, 1361, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v   k. ú. Olomouc-m�sto, obec 
Olomouc,  nájemci paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 77.037,- K�, 
z toho za jednotku 71.894,- K�, za pozemek 4.431,- K�, náklady 712,- K� a za 
podmínky z�ízení p�edkupního práva dle § 603 odst. 2 ob�anského zákoníku ve 
prosp�ch statutárního m�sta Olomouce za kupní cenu celkem 77.037,- K� a to po 
dobu 5ti let od uzav�ení kupní smlouvy dle dodatku d�vodové zprávy bod 3.3. 
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84. schvaluje 
prodej bytové jednotky  �. 1036/37 v dom� �. p. 1036, 1037, 1038 (Jungmannova 18, 
20, 22) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 690/65322  na spole�ných �ástech 
domu �. p. 1036, 1037, 1038   a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 690/65322 
na pozemku parc. �. st. 1150/1, 1150/2, 1150/3, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. 
ú. Hodolany, obec Olomouc,  nájemc�m manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za 
kupní cenu celkem 60.317,- K�, z toho za jednotku 58.236,- K�, za pozemek 1.211,- 
K�, náklady 870,- K� a za podmínky z�ízení p�edkupního práva dle § 603 odst. 2 
ob�anského zákoníku ve prosp�ch statutárního m�sta Olomouce za kupní cenu 
celkem 60.317,- K� a to po dobu 5ti let od uzav�ení kupní smlouvy dle dodatku 
d�vodové zprávy bod 3.4. 
 
85. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 668/10 v dom� �. p. 668, 669 (Rož�avská 8, 10) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 664/27148  na spole�ných �ástech domu �. p. 
668, 669   a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 664/27148 na pozemku parc. �. 
st. 917, 918, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc,  nájemc�m manžel�m xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 
147.373,- K�, z toho za jednotku 145.358,- K�, za pozemek 1.234,- K�, náklady 781,- 
K� a za podmínky z�ízení p�edkupního práva dle § 603 odst. 2 ob�anského zákoníku 
ve prosp�ch statutárního m�sta Olomouce za kupní cenu celkem 147.373,- K� a to 
po dobu 5ti let od uzav�ení kupní smlouvy dle dodatku d�vodové zprávy bod 3.5. 
 
86. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 693/22 v dom� �. p. 693 (Nešverova  1) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 698/63880 na spole�ných �ástech domu �. p. 
693 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 698/63880 na pozemku parc. �. st. 
882, zastav�ná plocha a nádvo�í,  vše v k. ú. Olomouc – m�sto, obec Olomouc, 
nájemci xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem 175.181,- K�, z toho za jednotku 
168.439,- K�, za pozemek 5.952,- K� a náklady 790,- K� a za podmínky z�ízení 
p�edkupního práva dle § 603 odst. 2 ob�anského zákoníku ve prosp�ch statutárního 
m�sta Olomouce za kupní cenu celkem 175.181,- K� a to po dobu 5ti let od uzav�ení 
kupní smlouvy dle dodatku d�vodové zprávy bod 3.6. 
 
87. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 56/2 v dom� �. p. 56 (Edisonova 7) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 76/2125  na spole�ných �ástech domu �. p. 56   a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 76/2125 na pozemku parc. �. st. 66 zastav�ná 
plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Pavlovi�ky, obec Olomouc,  nájemci paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu celkem 45.858,50 K�, z toho za jednotku 
44.328,50 K�, za pozemek 1.530,- K� a za podmínky z�ízení p�edkupního práva dle 
§ 603, odst. 2 ob�anského zákoníku ve prosp�ch statutárního m�sta Olomouce za 
kupní cenu celkem 45.858,50 K� a to po dobu 5ti let od uzav�ení kupní smlouvy dle 
dodatku d�vodové zprávy bod 3.7. 
 
88. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 629/22 v dom� �. p. 629 (Zikova 13) se spoluvlastnickým 
podílem o velikosti 429/13755 na spole�ných �ástech domu �. p. 629 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 429/13755 na pozemku parc. �. st. 922, 
zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, 
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nájemci paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 119.772,- K�, z toho za 
jednotku 118.446,- K�, za pozemek 724,- K�, náklady 602,- K�, a za podmínky 
z�ízení p�edkupního práva dle § 603 odst. 2 ob�anského zákoníku ve prosp�ch 
statutárního m�sta Olomouce za kupní cenu celkem 119.772,- K�, a to po dobu 5ti let 
od uzav�ení kupní smlouvy dle dodatku d�vodové zprávy bod 3.8. 
 
89. schvaluje 
prodej bytové jednotky �. 298/23 v dom� �. p. 298 (Karafiátova 1) se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 596/20915 na spole�ných �ástech domu �. p. 
298 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 596/20915 na pozemku parc. �. st. 
369, zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Ne�edín, obec Olomouc, nájemc�m 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu ve výši 113.096,- 
K�, z toho za jednotku 110.233,- K�, za pozemek 829,- K�, náklady 2.034,- K�, a za 
podmínky z�ízení p�edkupního práva dle § 603 odst. 2 ob�anského zákoníku ve 
prosp�ch statutárního m�sta Olomouce za kupní cenu celkem 113.096,- K�, a to po 
dobu 5ti let od uzav�ení kupní smlouvy dle dodatku d�vodové zprávy bod 3.9. 
 
90. revokuje 
své usnesení ze dne 14.5.2007, bod 8, �ást 26 a schvaluje prodej bytové jednotky �. 
1022/22 v dom� �. p. 1022, 1023 (Vojanova 18, 20) se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 580/26273 na spole�ných �ástech domu �. p. 1022, 1023 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 580/26273 na pozemku parc. �. st. 1371, 1372, 
vše zastav�ná plocha a nádvo�í,  v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, nájemci 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 113.354,-  K�, z toho za jednotku 111.051,- K�, 
za pozemek 1.039,- K�, náklady 1.264,- K�, a za podmínky z�ízení p�edkupního 
práva dle § 603 odst. 2 ob�anského zákoníku ve prosp�ch statutárního m�sta 
Olomouce za kupní cenu celkem 113.354,- K�, a to po dobu 5ti let od uzav�ení kupní 
smlouvy dle dodatku d�vodové zprávy bod 3.10. 
 
91. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o odkoupení bytové jednotky �. 960/13 v dom� �. p. 
959, 960, 961 (Masarykova 61, Jeremenkova 30, 32) se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 447/26684  na spole�ných �ástech domu �. p. 959, 960, 961   a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 447/26684 na pozemku parc. �. st. 135/4, 135/5, 
135/6 zastav�ná plocha a nádvo�í, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle dodatku 
d�vodové zprávy bod 3.11. 
 
92. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje bytové jednotky �. 554/5 v dom� �. p. 
553, 554 (Trnkova 20, 22) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 679/28008 na 
spole�ných �ástech domu �. p. 553, 554, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod 3.12. 
 
93. nevyhovuje žádosti 
manžel� xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve v�ci prodeje bytové jednotky �. 609/13 v 
dom� �. p. 608, 609 (Zikova  16,  18) se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
438/27365 na spole�ných �ástech domu �. p. 608, 609,  vše v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc dle dodatku d�vodové zprávy bod 3.13. 
 
94. nevyhovuje žádosti 
manžel� xxxxxxxxxxxxxx o zapo�tení pohledávek v celkové výši 64 765,- K� za 
jazykové služby proti pohledávce statutárního m�sta Olomouce za manžely 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve výši 275 100,- K� s p�ísl. dle kupní smlouvy ze dne 16. 
06. 1993 a dohody o uznání dluhu ze dne 08. 09. 2000 dle dodatku d�vodové zpráva 
bod 4.1. 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 8.; hlasování �. 11 
 
 
8 Dodatek po�ízení Souboru zm�n �. XIX ÚPnSÚ Olomouc 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
v souladu s § 44 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu, ve 
zn�ní zákona 68/2007 Sb., po�ízení dodatku Souboru zm�n �. XIX ÚPnSÚ Olomouc 
v díl�ích zm�nách: 
XIX/32 - Svatý Kope�ek, ul. Kova�ovicova, bydlení 
XIX/33 - Hodolany, ul. Horova, bydlení 
 
3. ukládá 
vedoucímu odboru koncepce a rozvoje pokra�ovat v po�ízení Souboru zm�n �. XIX 
ÚPnSÚ Olomouc dle bodu 2 usnesení  
T: 28. 4. 2008 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
P�edložil: Novotný Martin, primátor m�sta  
Bod programu: 9.; hlasování �. 12 
 
 
9 Aktualizace Strategického plánu rozvoje m�sta Olomouce a 

mikroregionu Olomoucko 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. schvaluje 
základní rámec aktualizace Strategického plánu rozvoje m�sta Olomouce a 
mikroregionu Olomoucko do úrovn� cíl� v�etn� návrhu garant� a zodpov�dných 
osob k jednotlivým cíl�m dle p�ílohy �. 3 d�vodové zprávy 
 
2. schvaluje 
prioritní cíle dle upravené p�ílohy �. 2 d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
p�edkládat informaci o pln�ní Strategického plánu rozvoje m�sta Olomouce a 
mikroregionu Olomoucko 
T: ro�n�  
O: Rada m�sta Olomouce 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 10.; hlasování �. 13 
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10 OZV o poplatku za komunální odpad na rok 2008 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
Obecn� závaznou vyhlášku statutárního m�sta Olomouce �. 10/2007 o místním 
poplatku za provoz systému shromaž�ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, využívání a 
odstra�ování komunálních odpad� se stanovením místního poplatku ve výši K� 492,-
- pro rok 2008 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 

Martinák Ji�í, nám�stek primátora 
Bod programu: 11.; hlasování �. 14 
 
 
11 Návrh nové obecn� závazné vyhlášky o systému 

shromaž�ování, sb�ru, p�ípravy, t�íd�ní, využívání a 
odstra�ování komunálních odpad� a nakládání se stavebním 
odpadem na území m�sta Olomouce 

Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
obecn� závaznou vyhlášku �. 11/2007 o systému shromaž�ování, sb�ru, p�ípravy, 
t�íd�ní, využívání a odstra�ování komunálních odpad� a nakládání se stavebním 
odpadem na území m�sta Olomouce 
 
3. ruší 
obecn� závaznou vyhlášku �. 3/2001 o systému shromaž�ování, sb�ru, p�ípravy, 
t�íd�ní, využívání a odstra�ování komunálních odpad� a nakládání se stavebním 
odpadem na území m�sta Olomouce 
 
4. ruší 
obecn� závaznou vyhlášku �. 7/2005, kterou se m�ní obecn� závazná vyhláška 
�.3/2001 o systému shromaž�ování, sb�ru, p�ípravy, t�íd�ní, využívání a 
odstra�ování komunálních odpad� a nakládání se stavebním odpadem na území 
m�sta Olomouce 
 
P�edložil: Š�udlík Svatopluk, Mgr., nám�stek primátora 
Bod programu: 12.; hlasování �. 15 
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12 P�j�ka ZŠ Heyrovského 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
prominutí p�j�ky Základní škole Heyrovského 33, Olomouc ve výši K� 1.417.398,-- 
 
3. ukládá 
vedoucí odboru školství informovat o p�ijatém usnesení ZMO �editele ZŠ 
Heyrovského 33, Olomouc 
T: ihned 
O: vedoucí odboru školství 
 
4. ukládá 
uzav�ít dodatek �. 5 ke smlouv� o p�j�ce ze dne 12. 3. 2003 se ZŠ Heyrovského 33, 
Olomouc ve smyslu p�ijatého usnesení ZMO. Smluvn� zajistit, aby v p�ípad� 
budoucího vymožení pohledávky od Union banky, byl výnos poukázán ve prosp�ch 
SmOl. Termín: 31. 12. 2007 
T: 18. 2. 2008 
O: vedoucí odboru školství 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 

p�edseda finan�ního výboru 
Bod programu: 13.; hlasování �. 16 
 
 
13 Pololetní zpráva o napl�ování cíl� a opat�ení 1. RKPSS na 

období let 2007 - 2008 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
P�edložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., nám�stek primátora 
Bod programu: 14.; hlasování �. 17 
 
 
14 Dodatky z�izovacích listin p�ísp�vkových organizací - škol 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatky z�izovacích listin p�ísp�vkových organizací - škol 
Základní škola Olomouc, �ajkovského 11 
Základní škola a Mate�ská škola Olomouc, Demlova 18 
Základní škola a Mate�ská škola Olomouc, Dvorského 33 
Základní škola Olomouc, Gagarinova 19 
Základní škola a Mate�ská škola Olomouc, Gorkého 39 
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Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 
Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 
Fakultní základní škola a Mate�ská škola Olomouc, Hole�kova 10 
Základní škola Olomouc, Mozartova 48 
Základní škola Olomouc-  Holice, Náves Svobody 41 
Základní škola a Mate�ská škola Olomouc, Nedv�dova 17 
Základní škola Olomouc, 8. kv�tna 29 
Základní škola a Mate�ská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1 
Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mate�ská škola Olomouc, Rož�avská 
21 
Základní škola a Mate�ská škola Olomouc, �ezní�kova 1 
Základní škola Olomouc, Stupkova 16 
Základní škola a Mate�ská škola Olomouc, Svatoplukova 11 
Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1 
Základní škola Olomouc, t�. Spojenc� 8 
Základní škola Olomouc, Zeyerova 28 
Mate�ská škola Olomouc, �ajkovského 14A 
Mate�ská škola Barevný sv�t Olomouc, D�lnická 17B 
Mate�ská škola Olomouc, Helsinská 11 
Mate�ská škola Olomouc, Herrmannova 1 
Mate�ská škola Olomouc, Jílová 41 
Mate�ská škola Olomouc, kpt. Nálepky 10 
Mate�ská škola Olomouc, Michalské stromo�adí 11 
Mate�ská škola Olomouc, Mozartova 6 
Mate�ská škola Olomouc, Rooseveltova 101 
Mate�ská škola Sedmikráska Olomouc, Škrétova 2 
Mate�ská škola Olomouc, Wolkerova 34 
Mate�ská škola Olomouc, Zeyerova 23 
Mate�ská škola Olomouc, Žižkovo nám. 3 
 
3. ukládá 
podepsat Dodatky z�izovacích listin p�ísp�vkových organizací - škol 
T: ihned 
O: Novotný Martin, primátor m�sta  

Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
 
4. ukládá 
p�edat Dodatky z�izovacích listin - škol �editel�m škol 
T: 18. 2. 2008 
O: vedoucí odboru školství 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 15.; hlasování �. 18 
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15 Slou�ení p�ísp�vkové organizace Mate�ská škola Olomouc, 
�ajkovského 14 A s p�ísp�vkovou organizací Mate�ská škola 
Olomouc, Michalské stromo�adí 11 

Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
d�vodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zrušení p�ísp�vkové organizace Mate�ská škola Olomouc, �ajkovského 14 A k 
30.6.2008 dle d�vodové zprávy 
 
3. schvaluje 
slou�ení Mate�ské školy Olomouc, �ajkovského 14 A s p�ísp�vkovou organizací 
Mate�ská škola Olomouc, Michalské stromo�adí k 1.7.2008 dle d�vodové zprávy s 
tím, že práva, povinnosti a závazky zrušené p�ísp�vkové organizace p�echázejí na 
p�ísp�vkovou organizaci Mate�ská škola Olomouc, Michalské stromo�adí 11 k 
uvedenému datu 
 
4. ukládá 
informovat �editelku p�ísp�vkové organizace Mate�ská škola Olomouc, �ajkovského 
14 A a �editelku p�ísp�vkové organizace Mate�ská škola Olomouc, Michalské 
stromo�adí 11 o p�ijatém usnesení 
T: ihned 
O: vedoucí odboru školství 
 
P�edložil: Rada m�sta Olomouce 
Bod programu: 16.; hlasování �. 19 
 
 
16 Pojmenování ulic 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. bere na v�domí 
p�edloženou d�vodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s pojmenováním ulic dle d�vodové zprávy 
 
3. ukládá 
informovat p�íslušné instituce o nových názvech ulic dle schválených sm�rnic 
T: ihned 
O: vedoucí odboru vn�jších vztah� a informací 
 
P�edložil: Pokorný Vladimír, Ing., nám�stek primátora 
Bod programu: 17.; hlasování �. 20 
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17 Plán kontrolní �innosti kontrolního výboru na I. pololetí 2008 
Zastupitelstvo m�sta Olomouce 
 
1. schvaluje 
Plán kontrolní �innosti kontrolního výboru na I. pololetí 2008 
 
P�edložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 18.; hlasování �. 21 
 
 
 
 
 
Martin Novotný, v. r. 
primátor m�sta Olomouce 

Mgr. Svatopluk Š�udlík, v. r. 
1. nám�stek primátora 

  
 


